Consiliul local Şag urează tuturor credincioşilor
un Paşte fericit!
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Condiţii salariale dezastruoase
pentru administraţia locală

COLECTIVUL primăriei Şag se
solidarizează grevei generale a
funcţionarilor publici ce va avea loc
în luna aprilie. Motivul? Salarizarea
catastrofală şi lipsa de preocupare
a guvernului pentru drepturile personalului angajat în administraţia
locală. Din cauza blocajului la nivel
naţional, situaţia la Primăria Şag este
îngrijorătoare.
Spre exemplu, domnul inginer Aurel
Pepelecea, cu 34 de ani vechime şi
experienţă în conducere, primeşte
un salariu de 870 de lei lunar, bani
care abia ajung pentru plata cheltuielilor de bază. Salariul unui debutant abia ajunge la 700 de lei. De
prime, sporuri, tichete de masă sau
de vacanţă, nici nu se pune problema.
În aceste condiţii unii angajaţi decid să părăsească instituţia iar în
locul lor nu vrea să vină nimeni.

Responsabilităţile sunt extrem
de mari, volumul de muncă este
mare iar o greşeală cât de mică se
penalizează cu tăieri din salariu.
„Aş vrea să-i plătesc pe măsură dar
nu mă lasă legea. A fost Ziua Femeii
şi nu am putut să le dau doamnelor
o primă. La fel şi de Paști. De concediu nu mai zic, nu avem dreptul
la nimic în plus. În condiţiile astea
cine vine să lucreze într-o primărie?
Un funcţionar cu responsabilităţi,
câştigă mai puţin decât femeia de
serviciu de la şcoală. Suntem foarte
nemulţumiţi”, a explicat situaţia primarul Venus Oprea.

Sărbătorile de Paşti înseamnă o renaştere a credinţei. Fie ca ea să
renască şi în sufletele voastre şi să vă aducă pace şi linişte! Hristos a
înviat! Paşte fericit! Frohe Ostern! Boldog Húsvéti Ünnepeket!
Primăria Şag

Editorial
Sfntele Sărbători
Pascale se
apropie cu repeziciune şi, pentru
a le întâmpina
aşa cum se cuvine, ne pregătim
casa, sufletul şi trupul.
Dacă Postul Paştelui a început de
mult şi este deja spre final, dacă
îainte de sărbători, gospodinele
fac curăţenie generală, nu trebuie
să uităm nici de comunitate, de
locul în care trăim împreună.
Este bine să vă găndiţi că Şagul
este locul în care stăm zi de zi,
aşadar nu uitaţi ca, atunci când
faceţi curăţenia generală în
gospodărie şi în curte, să acordaţi
importanţă şi exteriorului casei,
să curăţaţi copacii, să îi văruiţi, să
curăţaţi şanţul din faţă şi să nu
depozitaţi moloz.
Pentru suflet, este bine să păstraţi
înţelegere cu vecinii, rudele şi
cunoscuţii, mai ales acum, de
Sfintele Sărbători.
Pe această cale, doresc să urez şi
eu tuturor locuitorilor comunei
Şag caaceste Sfinte Sărbători să
le aducă pace şi linişte în suflete.
Sărbători Fericite!
Hristos a Înviat!
Venus Oprea, primar
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CURĂŢENIE DE PAŞTI

ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI se
cuvine ca fiecare gospodar să-şi
amenajeze frumos gospodăria,
dar să nu uite de spaţiul din faţa
casei, de la drum, pe care tot
el are datoria să-l întreţină. Fie
că vorbim de curăţarea locului,
de toaletarea pomilor, săparea
şanţurilor de scurgere, plantarea
florilor, toate sunt lucrări necesare
dar şi recomandate.

TAXE ŞI IMPOZITE

SERVICIUL taxe şi impozite vă
reaminteşte că ziua de 31 martie
este ultima zi până la care se mai
poate plăti prima tranşă a impozitelor locale fără penalizări. Începând cu data de 1 aprilie 2015
se percep majorări pentru prima
rată a impozitelor locale aferente
anului 2015.

ARDEREA MIRIŞTILOR
ESTE INTERZISĂ!

O DATĂ cu debutul curăţeniei
de primăvară au apărut şi
primele incendii de vegetaţie
uscată. Arderea necontrolată a
miriştilor le-a dat deja bătăi de
cap pompierilor în tot judeţul. Ca
să evitaţi astfel de evenimente
neplăcute, specialiştii de la ISU
Banat recomandă să ţineţi cont de
condiţiile meteo, să izolaţi zona
de ardere faţă de construcţii şi să
aprindeţi focul pe timp de zi.
În plus, aveţi nevoie de un permis
de lucru cu focul. Tot ce trebuie să
faceţi este să depuneţi un dosar
cu actele necesare la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Timiş.
Cei care nu respectă aceste reguli
riscă să fie sancţionaţi.
Amenzile pentru persoanele fizice
sunt cuprinse între 3.000 şi 6.000
de lei şi ajung până la 50 de mii
de lei în cazul firmelor.

Şag - start şahist 2015

DINTRE rezultatele prezentate în
retrospectiva șahistă 2014, cel mai
important a fost locul 3 ocupat de
către Andrei Antal în noiembrie 2014
la categoria B10, faza regională a
campionatului național ”Pierre de
Coubertin”, program european derulat de către Federația Română
de Șah. Iată însă că, la început de
an 2015, continuă seria succeselor
șahiste din Comuna Șag.

În zilele de 21 și 22 februarie 2015,
la C.S.S. nr 1
Timișoara
s-a
desfășurat faza
județeană
a
Campionatului
Național Individual de Șah
pentru
copii
până la 8 ani și
9–10 ani. La categoria B8 (băieți până în 8 ani), Alexandru Pruteanu (foto) și-a adjudecat
locul 2. Comuna Șag și C.S. Timișul
Șag se pot mândri, așadar, cu un vicecampion județean la șah pe anul
2015.
Al doilea succes major al șahiștilor
din Șag la început de 2015 a fost realizat de către echipa claselor V-VIII
de la Școala Gimnazială din Șag, care
la 21 martie, la Timișoara, a ocupat
locul 3 la faza județeană a Campionatului Național de Șah pe Echipe
Școlare. În componența echipei
s-au aflat Andrei Antal, Cristian Bula,
Daniel Dobridoreanu și Mihaela Laurovici (în ordine alfabetică). A fost
o echipă omogenă, tenace, în care
fiecare jucător și-a adus contribuția
la rezultat.
Nu pot încheia prezentarea, fără a
aminti despre succesul echipei de la
Liceul Grigore Moisil din Timișoara,

care a câștigat secțiunea liceelor de
la campionatul județean pe echipe
școlare. Membră a acestei echipe,
șahista Andreea Domșa din Comuna
Șag (foto), legitimată la C.S. Timișul
Șag, a devenit astfel campioană
județeană pe echipe ale liceelor, în
2015.
Următoarea competiție din agendă
este faza județeană a Olimpiadei Naționale Școlare de Șah pentru clasele I-VIII, care va avea loc la
Timișoara, la 25 aprilie.

Comuna Șag are copii speciali, care
au venit spre sportul minții și au
demonstrat că pot mai mult, că sunt
dispuși să depună efort și să sacrifice
din timpul lor, pentru a urca treptele
măiestriei. Dar meritul aparține și celor care au susținut mișcarea șahistă:
dl. primar Venus Oprea, Consiliul
Local Șag, C.S. Timișul Șag, Școala
Gimnazială Șag și, nu în ultimul rând,
părinții.
ZAMFIR MOLDOVAN,
antrenor maestru
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Vechile obiceiuri şi tradiţii
pascale de la Şag

MOMENTUL central al sărbătorilor
de primăvară îl constituie Paștele,
creștinii comemorează: Patimile, Moartea și Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Șăgenii se pregătesc
pentru întâmpinarea acestei mari
sărbători prin șapte săptămâni de
post și rugăciuni, ce au ca scop purificarea trupului și a sufletului, a casei,
a așezării și a întregii comunități.

Duminica Floriilor prăznuiește
intrarea glorioasă a lui Iisus în Ierusalim, întâmpinat de o mulțime de
ramuri de finic. În amintirea acestui
moment se împart în biserică ramuri de salcie sfințită, ce se vor pune
acasă la icoane pentru a feri casa de
necazuri și boli.
Joia Mare, Joia Mărelelor sau Joia
Verde, cum este numită de catolici,
este momentul cel mai important
de purificare. Timpul sacru aduce
comemorarea Patimilor Mântuitorului. Sunetele clopotelor (zvoanelor)
încetează să mai bată, ortodocșii
bat în fiecare seară toaca, chemând
credincioșii la Denii, iar la catolici
băieții aleargă prin sat cu morișca,
amintind apropierea marelui eveniment, Învierea Domnului.
Două evenimente marchează Joia
Mărelelor la creștinii șăgeni: la români s-a statornicit obiceiul dăruirii
cotrânței (îmbrăcinarea), de la bunică
– nepoatei, “cinerei” de 16 ani. Obiceiul amintește comunității că fata
a depășit anii copilăriei, poate ieși la
Horă și e bună de măritiș; la catolici
s-a statornicit obiceiul frământării
și coacerii pâinii înecatului de către
bătrâna casei. Pâinea înecatului este
păstrată din Joia Verde pentru evenimente tragice din viața comunității.
Pâinea înecatului așezată pe o lespede de scândură pe apele râului
Timiș are darul de a descoperi în bulboane înecatul, căutat cu disperare
de familie și de membrii comunității.
Vinerea Patimilor, în Vinerea Neagră
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DEZBATERE PUBLICĂ

se ține post până la asfințitul
soarelui. Adulții merg la biserică
dimineața pentru spovedanie și
Sfânta Împărtășanie.
Sâmbăta se stropesc vitele cu apă
sfințită, iar în timpul nopții au loc slujbele de Înviere, moment după care
încep din nou să bată clopotele (să
glăsuiască zvoanele) bisericii.
Ziua de Duminica Paștelui începe
cu ritualul spălării pe ochi cu apă
sfințită cu busuioc, apoi se spune
rugăciunea, se mănâncă Sfintele
Paști aduse de la biserică și se ciocnesc ouă roții. Este o zi bogată în care
se servește mâncarea fudululului:
șonca de porc fiartă, mielul de Paști,
gușiță sau drob de miel, cozonacii și
ouă roșii, simboluri ale germenilor
vieții născute prin jertfă.
Legătura cu strămoșii ia o almploare deosebită în Duminica Tomii.
La o săptămână după Paști, preotul
sfințește fiecare mormânt, iar femeile se duc la morminte cu coșul
cu pomană; dăruiesc copiilor și
săracilor colaci și ouă vopsite pe care
le înmânează peste mormânt, apoi
udă mormântul cu vin și se aprind
lumânări.
Extras din Monografia comunei Şag
de Mioara Stancu

Luni, 30 martie 2015, Asociația Pro
Democrația - clubul Timișoara a
organizat la sediul Primăriei Şag o
dezbatere publică în cadrul unei
serii de întâlniri între reprezentanți
ai administrației publice locale
şi cetățeni în mai multe localităţi
din județul Timiș. La întâlnirea
moderată de Mihai Lisetchi au fost
prezenți cetățeni, funcționari ai
primăriei, consilieri locali şi primarul Venus Oprea.
Discuția a evidențiat prioritățile
privind dezvoltarea comunităţii
(prioritară
fiind
problema
canalizării) şi modul în care
rezolvarea acestora este afectată
de prea desele schimbări în alocarea de resurse de la nivelul
bugetului național pentru planurile de dezvoltare locală. A fost
criticata lipsa de predictibilitate
a investițiilor, respectiv, lipsa de
transparenţă privind criteriile
de alocare a resurselor centrale
către comunitățile locale, precum şi opacitatea instituțiilor ordonatoare de credit în comunicarea cu administrațiile publice
locale. Alte probleme invocate
au fost condițiile de salarizare ale
funcționarilor din administrația
publică.

SERVICII IT
► Instalare sisteme de operare
► Instalare si configurare diverse
aplicatii
► Devirusare
► Curatare echipamente IT

CONSULTANŢĂ IT
► Servicii de Project
Management
BUSINESS BIG NAMES SRL
MOBIL : 0720871151
E-MAIL : office@bignames.biz
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„Doresc să le mulţumesc tuturor fetelor pentru efortul depus la repetiţii,

„Trebuie să îi mulţumim şi doamnei
instructor Daniela Jicherean pentru
colaborarea excelentă cu Primăria
şi rezultatele obţinute în perioada atâtor ani de când se ocupă de
ansamblul de dansuri”, a mai spus
aceasta.
Formaţia de dansuri este compusă
din: Sfârnăciuc, Domşa, Ştein, Lakatoş, Makk, Gheorghe, Pascu, Sztanaretz, Laurovici, surorile Burlacu, Szenteşi, Vieriu, Marian şi Zegrean. Le
urăm mult succes în finală!

Florăria Anais vă oferă o gamă
largă de produse: flori la ghiveci
/plante verzi, ghivece/pământ/
îngrăşământ, flori la fir/buchete flori
şi alte accesorii. Realizăm aranjamente
florale pentru diferite evenimente:
nunţi, botezuri, zile onomastice, diverse
organizări. Vă aşteptăm cu drag la
magazinul nostru de pe strada a XI-a, nr
60 C (strada principală,
lângă terenul de fotbal).
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ing. KABA Nicoleta - Elena
Auditor energetic gradul I,
pentru clădiri

telefon: 0751 066 041
e-mail: nicoleta_vox@yahoo.com

1RESTAURANT CASA ANDRIŞ

situat în Şag, str.XI nr.367, vizavi
de terenul de fotbal, vă așteaptă
în fiecare zi, de luni până vineri,
între orele 9.30 – 19.00, cu cele
mai bune mâncăruri: meniul zilei
(ciorbă de burtă, mici etc.),
mâncare vegetariană,
mâncare de post, pizza.
Preţuri mici, servicii de înaltă
calitate! Organizăm nunţi, bo
tezuri, mese festive. Informații la
tel : 0727691378 sau 0256395560
Vă aşteptăm !

Acum beneficiaţi de servicii
profesionale

COSMETICĂ - MACHIAJ
în Şag, str. a II-a nr. 81
Pentru programări şi
relaţii suplimentare
tel. 0752.170.158
email: loredana_j87@
yahoo.com

electrician pentru
montarea de GPS-uri

În curând în
comuna Şag
Cabinet de
medicină dentară
pe str. a III-a
nr. 130. Aparatură de ultimă
generație, echipă tânără şi
dinamică.

necesare pentru vânzarea, închirierea
și întabularea imobilelor

PIZZERIA La Tibi vă oferă pizza pe vatră făcută după reţete originale,
italieneşti, la preţuri accesibile. Clienţii pot alege diferite tipuri de pizza, în
funcţie de gusturi şi după buzunarul fiecăruia. În meniu se găseşte o reţetă
unică, numită Pizza Şag, făcută din aluat, pastă de
roşii, şuncă, cârnaţi, ceapă, ardei gras, roşii
şi mozzarella. Orarul este de marţi până
duminică, între 15:00 – 23:00, luni - închis.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la tel:
0724.982.622 sau 0743.897.023 sau 395.411.

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

Efectuăm intabulări, dezmembrări,
comasări, planuri topografice
de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD
şi PUZ, scoateri din
circuitul agricol etc.
ing. geodez Silviu Jebelean
tel. 0723.329.790

CĂSĂTORII
nu au fost

DECESE

Sadovan Nicolae
Kannengiesser Iosif
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

publicitate

ANSAMBLUL de fete „Flori de iasomie” Şag s-a calificat în faza finală
a concursului judeţean „Lada cu
zestre” ce va avea loc în data de 1314 iunie la Timişoara. Fetele noastre
au avut o evoluţie extraordinară pe
scena căminului cultural din Giulvăz,
acolo unde s-a desfăşurat, în data de
22 martie, faza zonală a concursului.
Prin urmare, Juriul a decis că cel mai
bun ansamblu din concurs este cel
de la Şag. În finala de la Timişoara,
concurenţa va fi foarte mare, dar fetele noastre se pregătesc încă de pe
acum şi promit o prestaţie excelentă.

cu atât mai mult cu cât unele dintre
ele fac naveta la licee din Timişoara
şi nu le este uşor să se pregătească
şi pentru dans. Suntem foarte mândri de ele”, ne-a spus Marcela Baran,
referent în cadrul Primăriei Şag, cea
care an de an se ocupă de participarea comunei noastre la concursurile
de folclor.

Certificate de
performanță energetică
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În finală concursului
“Lada cu zestre”

